
Referat fra programrådsmøte 24. oktober 2013 

Tilstede: Kirsti L. Engelien (ILS), John McNicol (HF), Bjørnar Sæther (SV), Tom 

Lindstrøm (MN), Rolf Arve Haugstvedt (Asker vgs.), Kjersti Barca (Ingieråsen skole), 

Christina Lunder Føyn (studentrepresentant), Andreas Mathisen (studentrepresentant). 

Sekretær: Marie S. Thorstensen (ILS) 

Tilhørere: Lene Fosshaug (STA), Kristoffer Høgås (ILS). 

Saksliste og innkalling ble godkjent.  

Sak 4: Opptakskrav til programspesialisering blir utsatt på grunn av en tilbakemelding 

fra STA vedrørende progresjonskrav i masterprogram. Det er mulig at progresjonskrav 

for programspesialisering i lektorprogrammet omfattes av en paragraf i UH-loven som 

vil legge føringer for våre spesifiseringer. I påvente av en avklaring på regelverket vil 

lektorprogrammets administrasjon saksbehandle opptaket til programspesialiseringen 

slik det i praksis er gjort ved tidligere opptak.   

 

Sak 2: Studiemodell – innstilling til style 

Programrådsleder innledet med å gi en oppdatering på prosessene knyttet til 

utviklingen av ny studiemodell. Samtlige fakultet har gitt sitt samtykke til en 

studiemodell som tar utgangspunkt i modellen som ble utarbeidet for den realfaglige 

studieretningen. Plasseringen av fag 1 og fag 2 vil være noe ulik, men komponentene vil 

være de samme. Det innebærer at studiepoengfordelingen vil være identisk med dagens 

modell. Felles er at ex.paed ligger i 3. semester, profesjonskomponentene ligger i 6. og 7. 

semester og praksis vil inkluderes i et masteremne. I den realfaglige studieretningen vil 

det inngå en 30 sp oppgave, mens det i studieretningene for humsam trolig vil være noe 

variasjon mellom en 30 sp oppgave og en tilpasset 50 (60) studiepoengsoppgave. Det 

siste er under avklaring hos HF.   

I modellforslaget fra HF, er fag 2 i sin helhet lagt til det første studieåret. SV og TF støtter 

en slik løsning, men har gitt uttrykk for en bekymring knyttet til plasseringen av fag 2 i 

det første studieåret. Underveis i prosessen spilte ILS inn en alternativ løsning der fag 2 i 

sin helhet legges til det andre studieåret, et grep som fortsatt vil ivareta HFs ønske om å 

ta i bruk årsenhetene ved HF. Endelig plassering av fag 2 er ikke avklart pr.dags dato.   

Diskusjon:  

Diskusjonen i sin helhet handlet om plassering av fag 1 og fag 2 i humsam-modellen da 

de fleste representantene er enige i komponentene i strukturen. 

Studentrepresentantene er ikke enige i at humsam-modellen slik den foreligger er den 

beste løsningen for ny studiemodell. De ønsker praksis i et fag 1-emne på bachelor-nivå.  



Det er positivt at vi klarer å enes om en felles modell, men studentene påpeker at det er 

viktig at de kan starte med det faget de har valgt å spesialisere seg i, altså fag 1. Det kan 

være en løsning å flytte fag 2 i sin helhet til 2. studieår (3. og 4.sem.), men en 

kombinasjon av fag 1 og fag 2 gjennom studieløpet vil være å foretrekke. Den endelige 

fordelingen av fag 1 og fag 2 vil variere på de ulike instituttene og i de ulike studieløpene. 

Det er også ønskelig at studentene har hatt begge fag før de kommer ut i praksis. Dette 

vil føre til en jevnere belastning på veiledere og elever og det vil bli lettere å spre 

studentene blant personalet. Studentene vil også ha en større bredde, og slik lære av 

forskjellene i de ulike fagene.  

Det er ikke veldig mange mulige studieløp i lektorprogrammet, og det har en streng 

emnekombinasjon. Det er derfor en fare for at frafallet vil øke hvis studentene skal 

starte med det faget de er minst motivert til. Lektorprogrammet skal utdanne lærere og i 

denne modellen møter de ikke skolen før i 3. semester. Det vil derfor ta lang tid før 

studentene vil se om det faktisk er lærerutdanning de vil gå på. Hva med kullfølelsen? 

Hva med læringsmiljøet? Studentene begynner på programmet for å bekrefte sin 

læreridentitet. De sosialiseres inn i et kull. LeP studentene holder sammen senere i løpet. 

Ex.paed kan gi en bekreftelse på at man har valgt riktig.  

Å ha ex.paed i 3. semester kunne aksepteres innenfor modellen til MN på grunn av andre 

utfordringer ved fakultetet. En modell med ex.paed i det 3. semester for humsam gjør 

det vanskelig å planlegge utveksling i fag 2. Studentene vil også studere fag 2 uten en 

tydelig bevissthet knyttet til det å skulle undervise faget i skolen. En slik plassering vil 

også føre til at det vil bli et langt opphold fra fag 2 i 1. og 2.sem. til de møter faget igjen i 

praksis og fagdidaktikk i 6. semester.  

Å legge fag 2 i sin helhet i 3. og 4. semester vil i praksis imøtekomme HFs ønske om å 

benytte årsenheten. En slik løsning vil også gi studentene økte mulighet til å utveksle i 3., 

4. og 5. semester i lektorprogrammet og de vil få sitt møte med profesjonsfaget og skolen 

allerede i første semester.   

Hvis den endelige løsningen på de ulike studieløpene fører til at ex.paed ikke kommer 

før i det 3.sem., vil det være aktuelt å legge til rette for ulike aktiviteter/arrangement 

som kan motiverer og som vil gi studentene en orientering mot profesjonen. Det er 

mulig å utvikle ulike støttestrukturer, som for eksempel en mentorordning og faglige 

workshops. En bør likevel være oppmerksom på at en ikke kan legge for mange 

aktiviteter utenfor selve studiemodellen jf. merbelastning for lektorstudentene. Slike 

løsninger har også en kostnadsside.   

Programrådsleder orienterte om rundskrivet Nr.: F-06-13 fra Kunnskapsdepartementet 

som inneholder merknader til den vedtatte forskriften.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-06-13-

forskrifter-om-rammepl.html?id=737728   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-06-13-forskrifter-om-rammepl.html?id=737728
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-06-13-forskrifter-om-rammepl.html?id=737728


Programrådsleder vil utarbeide et notat til STYLE der de argumentene og utfordringene 

som ble løftet frem i programrådet fremheves. Sammen med programplanen vil dette bli 

sendt på sirkulasjon til programrådet.   

 

Sak 3: Revidert programplan for lektorprogrammet 

I lektorprogrammet er det tre nivå med styringsdokumenter - programplan, 

studieretningsplaner og emnebeskrivelser. Læringsutbyttebeskrivelsene i 

programplanen er hentet direkte fra forskriften.  Studieretningsdokumentene skal 

samsvare med programplanen, og emnebeskrivelsene innen en studieretning må i sin 

helhet bidra til at læringsutbyttebeskrivelsene i programplanen oppfylles. Dette må 

fagmiljøene ta stilling til i planleggingen av studieløpene. Siden forskriften er et juridisk 

dokument, står UiO som institusjon ansvarlig for å realisere læringsutbyttebeskrivelsene 

i sin studieprogram. Det er det overordnede dokumentet, programplan, som i første 

omgang skal vedtas, studieretningsplanene tas deretter. Ansvaret for emnebeskrivelser 

ligger på instituttene.  

UiO må følge det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som er en felles nasjonal 

beskrivelse for hva studenter skal lære fra 1.klasse til og med en phd-utdanning. 

Lektorprogrammet ligger på nivå 6 og 7. som tilsvarer syklus 1 (bachelor) og 2 (master) 

for høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har kvalifisert 

læringsutbyttebeskrivelsene i forskriften med disse to nivåene.  

I det videre arbeidet med studieretningene er det viktig å diskutere hvordan 

læringsutbytte skal komme til uttrykk på ulike nivåer.  

Lektorprogramadministrasjonen vil lage utkast til studieretningsplaner og send disse ut 

til programrådets medlemmer i god tid før neste programrådsmøte.  

Programplan skal bli godkjent i STYLE sammen med studiemodell, men den vedtas 

formelt i studieutvalget ved UV basert på fullmakt fra rektor. 

De endringene som ble foreslått i programplanen vil innlemmes og sendes på 

sirkulasjon til medlemmene i programrådet sammen med notatet om studiemodell til 

STYLE.  

Overgangsordninger ble nevnt, men arbeidet med disse kan ikke starte for fullt før 

endelig studiemodell er avklart.  

 

Dato for resterende programrådsmøter høsten 2013: 

Programrådsmøte 19. november kl. 14.15-16.00 

Programrådsmøte 10. desember kl. 1415-1600 

 



 

 


